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Prevod slovného hodnotenia žiaka na známku  

pre potreby prijímacieho konania do 1. ročníka v školskom roku 2022/2023 

 

 
Z kritérií prijímacieho konania do prvého ročníka odborov vzdelávania 4336 M a 4210 

M pre školský rok 2022/2023 schválených pedagogickou radou školy a Radou školy vyplýva:  
„c)  0 – 30 bodov za priemerný prospech na konci 8. ročníka a v prvom polroku 9. ročníka 

základnej školy vypočítaný zo známok z predmetov slovenský jazyk a literatúra, 1. cudzí 

jazyk, chémia, biológia“. 

 
Vzhľadom k tomu, že niektoré základné školy hodnotili žiakov v 2. polroku školského roka 
2020/2021  a v 1. polroku školského roka 2021/2022 z jednotlivých vyučovacích predmetov 
slovne, škola pripravila tento prevodník, ktorý sa použije na rozdelenie 30 bodov za priemerný 
prospech za 2. polrok školského roka 2020/2021  a 1. polrok školského roka 2021/2022 
z predmetov uvedených vyššie. 
 
1. Ak bol žiak len v 2. polroku 8. ročníka hodnotený slovne alebo „absolvoval“ z niektorého 

z vyučovacích predmetov (slovenský jazyk a literatúra, 1. cudzí jazyk, chémia, biológia), 
použije sa tento prevod na známku: 

 
Výpočet: 

známka za 2. polrok 8. ročníka základnej školy z príslušného vyučovacieho predmetu sa 

vypočíta ako aritmetický priemer známky z tohto vyučovacieho predmetu za 1. polrok 8. 

ročníka a za 1. polrok 9. ročníka. 
 

Príklad: 
Žiak bol z vyučovacieho predmetu biológia v 1. polroku 8. ročníka hodnotený známkou 3, a v 
1. polroku  9. ročníka známkou 1. 
 
Výpočet:   známka za 2.polrok 8.ročníka z biológie = (3 + 1) : 2 = 2 
 
Škola započíta žiakovi z biológie známku 2 ako náhradu slovného hodnotenia za 2. polrok 8. 
ročníka. 

 
2. Ak bol žiak len v 1. polroku 9. ročníka hodnotený slovne alebo „absolvoval“ z niektorého 

z vyučovacích predmetov (slovenský jazyk a literatúra, 1. cudzí jazyk, chémia, biológia), 
použije sa tento prevod na známku: 

 
Výpočet: 

známka za 1. polrok 9. ročníka základnej školy z príslušného vyučovacieho predmetu sa 

vypočíta ako aritmetický priemer známky z tohto vyučovacieho predmetu za 1. polrok 8. 

ročníka a za 2. polrok 8. ročníka. 
 

Príklad: 
Žiak bol z vyučovacieho predmetu biológia v 1. polroku 8. ročníka hodnotený známkou 3, a v 
2. polroku  8. ročníka známkou 1. 
Výpočet:   známka za 1.polrok 9.ročníka z biológie = (3 + 1) : 2 = 2 
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Škola započíta žiakovi z biológie známku 2 ako náhradu slovného hodnotenia za 1. polrok 9. 
ročníka. 

 
3. Ak bol žiak v 2. polroku 8. ročníka a v 1. polroku 9. ročníka hodnotený slovne alebo 

„absolvoval“ z niektorého z vyučovacích predmetov (slovenský jazyk a literatúra, 1. cudzí 
jazyk, chémia, biológia), použije sa tento prevod na známku: 

 
Výpočet: 

známka za 1. polrok 8. ročníka základnej školy z príslušného vyučovacieho predmetu sa 

započíta za 2. polrok 8. ročníka a za 1. polrok 9. ročníka. 
 

Príklad: 
Žiak bol z vyučovacieho predmetu biológia v 1. polroku 8. ročníka hodnotený známkou 3. 
 
Výpočet:    známka za 2.polrok 8.ročníka z biológie = 3 

známka za 1.polrok 9.ročníka z biológie = 3 
 
Škola započíta žiakovi z biológie známku 3 ako náhradu slovného hodnotenia za 2.polrok 
8.ročníka a aj za 1. polrok 9. ročníka. 

 
4. Ak bol žiak v 2. polroku 8. ročníka a v 1. polroku 9. ročníka hodnotený len slovne 

z niektorého z vyučovacích predmetov (slovenský jazyk a literatúra, 1. cudzí jazyk, chémia, 
biológia), použije sa tento prevod na známku: 
 
Členovia komisie pre prijímacie konanie si prečítajú slovný komentár hodnotenia na 
vysvedčení z uvedených predmetov, pridelia uvedenému textu známku. Zo známok sa 
vypočíta aritmetický priemer. Z priemeru sa určí známka.  
Napríklad: zo známok 1, 1, 2 je priemer známok 1,3333, teda výsledná známka 1. 
Napríklad: zo známok 1, 2, 2 je priemer známok 1,6666, teda výsledná známka 2. 
 

V komisii pre prijímacie konanie prerokované dňa 11.4.2022. 
 
V Nitre 11.4.2022                                                                      
 
 
 
 
 
           
                                                                                                                      

   

RNDr. Ľuboš Černý 
riaditeľ školy 


